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Zwemclub De Valkaart Oostkamp 
8020 Oostkamp 

 

Statuten 
 
Tussen ondergetekenden, natuurlijke personen: 

 
Herman Van Colen, Stijn Streuvelsstraat 18, 8020 Oostkamp, 05 08 1945 te Egem, Belg 
Melissa De Meyere, Vullaertstraat 5, 8730 Oedelem, 08 12 1985 te Brugge, Belg 
Patrick Hoorelbeke, Patersonstraat 26, 8020 Oostkamp, 03 05 1966 te Roeselare, Belg 
Pascal Vanzieleghem, Hertsvelde 46/2, 8200 Sint-Andries, 05 12 1971 te Brugge, Belg 
 
Wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de Wet 
van 21 juni 1921, onder de volgende voorwaarden en omstandigheden: waarvan de statuten als volgt 
luiden: 
 

I. Naam, adres, doel, duur 
 
 
Artikel 1. - Naam, oprichters en zetel 
 
De vereniging wordt genoemd “Zwemclub de Valkaart Oostkamp vereniging zonder winstoogmerk of 
afgekort ZVO vzw”  en is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden. 
 
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Patersonstraat 26, 8020 Oostkamp en ressorteert onder het 
gerechtelijk arrondissement Brugge. De plaats van vestiging kan bij eenvoudige beslissing van de 
Raad van Bestuur worden gewijzigd binnen dit gerechtelijk arrondissement. 

 
Artikel 2. - Doel 

 
De vereniging heeft tot doel de fysieke fitheid in het algemeen en de watersport in het bijzonder te 
stimuleren en te beoefenen in clubverband. Zij treft hiertoe alle noodzakelijk geachte maatregelen van 
organisatie en beleid. Zij staat boven elke politieke of levensbeschouwelijke uiting. 
 
De vereniging kan in ondergeschikte orde handelsdaden stellen, waarvan de inkomsten aangewend 
worden om haar maatschappelijk doel te realiseren. 
 
De vereniging sluit zich aan bij een erkende sportfederatie. 
 

II. De leden 
 
Artikel 3. – Werkende leden en toegetreden leden 

 
De VZW telt werkende leden en toegetreden leden.  
 
De toegetreden leden worden onderverdeeld in sportieve leden, steunende leden en ereleden. 

 
Artikel 4. – Werkende leden: aantal 

 
De VZW telt minimum 5 werkende leden. Er is geen maximum aantal werkende leden. 

 
Artikel 5. – Werkende leden: procedure en inhoudelijke voorwaarden 

 
De raad van bestuur is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van werkende leden.  
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De formaliteiten en inhoudelijke voorwaarden van toetreding als werkend lid worden bepaald in het 
huishoudelijk reglement. 
 
De raad van bestuur beslist autonoom of een kandidaat-werkend lid dat aan de inhoudelijke 
voorwaarden voldoet, als werkend lid tot de VZW wordt toegelaten. De raad van bestuur dient deze 
beslissing niet te motiveren. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.  
 
Indien de raad van bestuur de toelating van een kandidaat-werkend lid weigert, kan dit kandidaat-
werkend lid slechts een nieuwe aanvraag indienen twee jaar na de eerste aanvraag. 
 

 
Artikel 6. – Werkende leden: rechten en plichten 

 
De rechten en plichten van de werkende leden worden uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. 

 
Artikel 7. – Werkende leden: einde 

 
Elk werkend lid kan op elk moment ontslag nemen uit de VZW. Indien door het ontslag het aantal 
werkende leden onder het wettelijke of statutaire minimum daalt, dan wordt het ontslag van het 
werkende lid opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is gevonden. 
 
De formaliteiten en eventuele opzegtermijn worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.  
 
Een werkend lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden: 

  
• wanneer het werkende lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om 

werkend lid te worden in de VZW. 

• wanneer een werkend lid gedurende 12 opeenvolgende maanden niet voldoet aan de 
plichten opgelegd in het huishoudelijk reglement.  

 
Elk werkend lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering met een 2/3 
meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. De stemming over de uitsluiting is 
geheim. 
 
De raad van bestuur kan een werkend lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering 
waarin beslist wordt over de uitsluiting. 
 
Een lid dat ontslag neemt, wordt uitgesloten of geschorst. De erfgenamen of rechthebbenden van een 
overleden werkend lid hebben geen recht op het vermogen van de VZW. Ze kunnen evenmin de 
betaalde bijdragen terugvorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch 
het leggen van de zegels of een inventaris vragen. 

 
Artikel 8. – Werkende leden: bijdrage 

 
De werkende leden van de VZW zijn geen bijdrage verschuldigd. 

 
Artikel 9. – Werkende leden: ledenregister 

 
De raad van bestuur van de VZW is verplicht een ledenregister bij te houden.  
 
Telkens wanneer er wijzigingen optreden in het ledenbestand van de werkende leden van de VZW, 
moeten deze wijzigingen binnen de acht dagen na kennisgeving ervan aan de raad van bestuur in het 
ledenregister worden doorgevoerd. 
 
Het origineel van het ledenregister wordt bijgehouden ter zetel van de VZW. 
 
De raad van bestuur legt een kopie van het ledenregister neer ter griffie voor zover de wettelijke 
bepalingen dit vereisen. 
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De werkende leden hebben het recht om de inzage in het ledenregister te vragen, indien er geen 
commissaris werd aangesteld in de VZW. Zij richten hiervoor schriftelijk een aanvraag aan de raad 
van bestuur. 
 
Buitenstaanders kunnen een kopie van het ledenregister inkijken op de griffie van de rechtbank van 
koophandel te Brugge. 

 
Artikel  10. – Toegetreden leden: procedure en inhoudelijke voorwaarden 

 
De raad van bestuur is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van toegetreden leden. 
 
De formaliteiten en inhoudelijke voorwaarden van toetreding als toegetreden lid worden bepaald in het 
huishoudelijk reglement. Een toegetreden lid moet steeds een band hebben met de VZW. 
 
De raad van bestuur beslist autonoom of een kandidaat-toegetreden lid dat aan de inhoudelijke 
voorwaarden voldoet als toegetreden lid tot de VZW wordt toegelaten. De raad van bestuur dient deze 
beslissing niet te motiveren. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

 
Artikel 11. – Toegetreden leden: rechten en plichten 

 
Elk toegetreden lid wordt geacht de statuten te aanvaarden. De rechten en plichten van de 
toegetreden leden worden bepaald in het huishoudelijk reglement. De raad van bestuur kan de 
rechten en plichten van de toegetreden leden wijzigen zonder instemming van de toegetreden leden. 
 
Artikel 12. – Toegetreden leden: einde 

 
Elk toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de VZW. De formaliteiten worden vastgelegd 
in het huishoudelijk reglement.  
 
Een toegetreden lid kan op elk moment worden uitgesloten door de raad van bestuur met een 2/3 
meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. De stemming over de uitsluiting van 
een toegetreden lid is niet geheim. De beslissing dient niet gemotiveerd te worden. Er is geen beroep 
mogelijk tegen deze beslissing. 
 
Artikel 13. – Toegetreden leden: bijdrage 

 
De bijdrage van de toegetreden leden wordt vastgesteld op maximum 250 euro per jaar. De raad van 
bestuur bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van dit bedrag en deelt dit mee aan alle toegetreden leden. 
Een toegetreden lid dat ontslag neemt of uitgesloten wordt heeft geen recht op teruggaaf van de 
bijdrage. 

 

III. De algemene vergadering 
 
Artikel 14. - Samenstelling 

 
De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de 
voorzitter van de raad van bestuur, bij diens afwezigheid door de secretaris, en bij diens afwezigheid 
door de oudste van de aanwezige bestuurders. 
 
Elk werkend lid kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid. Elk werkend lid 
kan slechts één ander werkend lid vertegenwoordigen. Het huishoudelijk reglement regelt de 
formaliteiten. 
 
Artikel 15.- Bevoegdheden 

 
De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn: 

 
• de goedkeuring van de statuten; 

• de goedkeuring van een wijziging van de statuten; 

• de benoeming en afzetting van bestuurders; 
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• de benoeming en afzetting van commissarissen en het vastleggen van een eventuele 
bezoldiging; 

• kwijting verlenen aan bestuurders en commissarissen; 

• de goedkeuring van de begroting en de rekeningen; 

• de ontbinding van de VZW; 

• de benoeming van de vereffenaars, wanneer de VZW zal ontbonden worden; 

• de uitsluiting van een werkend lid; 

• de omzetting van de VZW in een vennootschap met sociaal oogmerk. 

 
Artikel 16. - Samenkomst 

 
De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden samengeroepen door de raad van bestuur, 
binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. 
 
De algemene vergadering wordt tevens door de raad van bestuur samengeroepen in de gevallen dat 
de raad van bestuur dit nodig acht. 
 
De raad van bestuur is verplicht een algemene vergadering samen te roepen wanneer minimum 1/5 
van de werkende leden het vraagt. De formaliteiten worden geregeld door het huishoudelijk 
reglement. 
 
De raad van bestuur roept alle werkende leden op voor de algemene vergadering. Deze oproeping 
gebeurt minimum acht dagen voor het tijdstip waarop de algemene vergadering zal plaatsvinden. De 
oproeping bevat datum, uur en plaats van de algemene vergadering, evenals de agenda. De agenda 
wordt opgesteld door de raad van bestuur. 
 
De oproeping gebeurt per brief of per e-mail met ontvangstmelding. De oproeping wordt ondertekend 
door de voorzitter van de raad van bestuur. 
 
Elk voorstel, ondertekend door 1/20 van de werkende leden moet op de agenda worden geplaatst. De 
voorstellen uitgaande van de werkende leden moeten uiterlijk 10 dagen vóór het tijdstip van de 
algemene vergadering via aangetekende brief of e-mail met ontvangstmelding gestuurd worden aan 
de raad van bestuur. Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering 
zelf kunnen punten aan de agenda worden toegevoegd, mits akkoord van 2/3 van de aanwezige en 
vertegenwoordigde werkende leden. 
 
Alvorens toegang te krijgen tot de algemene vergadering moeten de werkende leden zich legitimeren 
door vertoon van hun identiteitskaart. 

 
Artikel 17. – Aanwezigheidsquorum en meerderheden 

 
De algemene vergadering kan beraadslagen over alle punten, ongeacht het aantal aanwezigen. Bij 
uitsluiting van werkende leden is aanwezigheidsquorum van 2/3 van het aantal werkende leden 
vereist. Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel of de ontbinding van de vereniging 
is eveneens een aanwezigheidsquorum van 2/3 van het aantal werkende leden vereist. 
 
Elk lid heeft één stem. De voorzitter van de raad van bestuur heeft een doorslaggevende stem indien 
de stemming onbeslist eindigt. 
 
De beslissingen binnen de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de 
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 
 
Bij een wijziging van de statuten of de uitsluiting van een werkend lid is een 2/3 meerderheid van de 
aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden vereist. 
 
Bij een wijziging van het doel van de vereniging of de ontbinding van de vereniging is een 4/5 
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden vereist. 

 
Artikel 18. - Notulen 
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Van elke algemene vergadering worden er notulen gemaakt. De originele notulen van de algemene 
vergaderingen worden samengebracht in het notulenboek. De werkende leden worden op de hoogte 
gesteld van de beslissingen van de algemene vergadering door toezending van een kopie van de 
originele verslagen van de algemene vergaderingen (per brief of elektronisch). 

 

IV. De Raad van Bestuur 
 
Artikel 19. – Voorwaarden en samenstelling 

 
Om als bestuurder te kunnen worden benoemd moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: 
werkend lid zijn en tenminste 18 jaar oud zijn. Het huishoudelijk reglement kan bijkomende 
voorwaarden opleggen. 
 
Een bestuurder kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen op de raad van bestuur door een 
andere bestuurder. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. 
 
De raad van bestuur wordt voorgezeten door een voorzitter en verdeelt de functie van voorzitter, 
penningmeester en secretaris onder elkaar. 

 
Artikel 20. - Aantal 

 
De VZW telt minimum drie en maximaal vijf bestuurders. 
 
Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot 
onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging 
is voorzien. 

 
Artikel 21. - Benoeming 

 
De algemene vergadering benoemt de bestuurders. De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid 
van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 
 
Er is geen aanwezigheidsquorum vereist. De stemming over benoeming van de bestuurders is 
openbaar. 

 
Artikel 22. - Bevoegdheden 

 
De raad van bestuur bestuurt de VZW en vertegenwoordigt de VZW in en buiten rechte en heeft alle 
bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.  
 
De bestuurders oefenen hun bevoegdheden als college uit. 
 
De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement op. 
 
De raad van bestuur kan haar bevoegdheden bij gewone beslissing delegeren. 
 
De bestuurders worden voor een duur van zes jaar benoemd. Het mandaat van bestuurder is 
onbezoldigd. 

 
Artikel 23. - Samenkomst 

 
De raad van bestuur moet worden samengeroepen wanneer het belang van de VZW dit vereist. Elke 
bestuurder heeft het recht de raad van bestuur samen te roepen. Hij of zij richt hiertoe een verzoek 
aan de secretaris. 

 
De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter. De wijze van oproeping wordt 
uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. De agenda wordt opgesteld door de persoon aangeduid in 
het huishoudelijk reglement. 
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Artikel 24. – Aanwezigheidsquorum en stemming 

 
Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. De beslissingen binnen de raad van bestuur worden genomen bij gewone 
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Elke bestuurder heeft één stem. 
 
Indien de stemming onbeslist eindigt heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.  

 
Artikel 25. - Notulen 

 
Van de samenkomst van de raad van bestuur worden er notulen opgesteld. De originele notulen van 
de raad van bestuur worden samengebracht in het notulenboek. De bestuurders worden op de hoogte 
gesteld van de beslissingen op de wijze vermeld in het huishoudelijk reglement. 

 
Artikel 26. - Einde mandaat 

 
Indien de termijn van het mandaat verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege.  
 
Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw. Het ontslag gebeurt volgens de 
formaliteiten en aan het orgaan of de persoon vermeld in het huishoudelijk reglement. 
 
De bestuurder die ontslag neemt, moet geen opzegtermijn in acht nemen. Indien door het ontslag de 
werking van de vzw in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de bestuurder opgeschort totdat 
er na redelijke termijn een vervanger is aangesteld. 
 
Een bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de algemene vergadering met inachtneming 
van het huishoudelijk reglement. De stemming over de afzetting van een bestuurder is geheim. 
 
Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de bestuurder. 

 

V. Het dagelijks bestuur  
 
Artikel 27. – Voorwaarden en samenstelling 

 
De taken in verband met het dagelijks bestuur kunnen worden overgedragen aan een dagelijks 
bestuur. In dat laatste geval, regelt het huishoudelijk reglement de verhoudingen tegenover de Raad 
van Bestuur. 
 
Het minimum aantal dagelijkse bestuurders bedraagt 3.  
 
Om als dagelijks bestuurder te worden benoemd, moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: 
werkend lid zijn, tenminste 18 jaar oud zijn. Het huishoudelijk reglement kan nog overige voorwaarden 
tot toetreding opleggen. 

 
Artikel 28. - Benoeming 

 
De dagelijks bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur. De benoeming gebeurt bij 
gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Er is geen 
aanwezigheidsquorum vereist. De stemming over de benoeming van de dagelijkse bestuurders is 
openbaar. 

 
Artikel 29. – Bevoegdheden en duur 

 
Het dagelijks bestuur kan de dagdagelijkse handelingen en de handelingen van minder belang met 
betrekking tot de VZW stellen. Het dagelijks bestuur kan eveneens de dringende handelingen binnen 
de VZW stellen. Binnen deze bevoegdheden kan het dagelijkse bestuur de VZW in en buiten rechte 
vertegenwoordigen.  
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De dagelijkse bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar. Het mandaat van 
dagelijkse bestuurder is onbezoldigd. De dagelijkse bestuurders oefenen  hun bevoegdheden als 

college uit. 

 
Artikel 30. – Einde mandaat 

 
Elke dagelijkse bestuurder kan op elk moment ontslag nemen. Er dient wel rekening gehouden te 
worden met de verplichtingen die volgen uit de contracten met de vzw.  
 
Het ontslag gebeurt volgens de formaliteiten en aan het orgaan of de persoon vermeld in het 
huishoudelijk reglement. 
 
De dagelijks bestuurder die ontslag neemt, moet geen opzegtermijn in acht nemen. Indien door het 
ontslag de werking van de VZW in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de dagelijks 
bestuurder opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is aangesteld.  
 
Een dagelijks bestuurder wordt geacht ontslag te nemen indien een dagelijks bestuurder minder dan 
50 % van de vergaderingen van de respectieve afdeling bijwoonde en er zich niet liet 
vertegenwoordigen of voor liet verontschuldigen. 
 
Een dagelijks bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de raad van bestuur met een 
gewone meerderheid.  
 
De stemming over de afzetting van een dagelijks bestuurder is geheim. Het mandaat van een 
dagelijks bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de dagelijkse bestuurder. 

 

VI. Vertegenwoordiging 
 
Artikel 31. - Meerhandtekeningsclausule 

 
De VZW wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de gezamenlijke 
handtekening van alle bestuurders bij handelingen waarvan de waarde EUR 2.500,00 overtreft. 
 
Binnen de voorwaarden gesteld door het huishoudelijk reglement volstaat de handtekening van 2 
bestuurders bij handelingen waarvan de waarde EUR 2.500,00 niet overschrijdt. 

 

VII. Begroting en rekeningen 
 
Artikel 32. – Boekjaar - Jaarrekening 

 
Het boekjaar van de VZW loopt van 1 september tot 31 augustus. Het eerste boekjaar loopt vanaf de 
datum van oprichting tot 31 augustus van het volgende jaar.  
 
De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening en begroting op. De jaarrekening en begroting 
worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. Een exemplaar van de begroting 
en de jaarrekening wordt aan de uitnodiging voor de algemene vergadering gehecht. 
 
Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, legt de Raad van Bestuur verantwoording af 
voor het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting 
aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. 
 

VIII. De ontbinding en de vereffening 
 
Artikel 33. - Ontbinding 

 
De VZW kan op elk ogenblik vrijwillig worden ontbonden. Hiervoor is een aanwezigheidsquorum van 
2/3 vereist. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 
4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 
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Artikel 34. – Bestemming netto-actief 

 
Bij ontbinding van de VZW wordt het netto-actief van de VZW overgedragen aan een (of meer) 
vereniging(en) die het doel van de ontbonden VZW benadert. De bestemming van het netto-actief 
wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 
 
De vereffening moet gebeuren door minstens 1 vereffenaar. Indien meerdere vereffenaars worden 
aangesteld, oefenen zij hun opdracht als college uit. 

 

IX. Slot 
 
Artikel 35. – Slot 

 
Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten of desgevallend, het huishoudelijk 
reglement, zijn de beschikkingen van de VZW wetgeving, waaronder de wet van 27 juni 1921, 
gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk. 

 
Artikel 36. – Benoeming 
 
Onmiddellijk na de oprichting van de vereniging zijn de stichtende leden in eerste Buitengewone 
Algemene Vergadering bijeengekomen teneinde over te gaan tot de benoemingen van de Raad van 
Bestuur. De vergadering heeft, telkens met eenparigheid van stemmen, beslist tot bestuurders aan te 
stellen: 

 
• Herman Van Colen, Stijn Streuvelsstraat 18, 8020 Oostkamp, 05 08 1945 te Egem, Belg, 

secretaris 

• Melissa De Meyere, Vullaertstraat 5, 8730 Oedelem, 08 12 1985 te Brugge, Belg, 
penningmeester 

• Patrick Hoorelbeke, Patersonstraat 26, 8020 Oostkamp, 03 05 1966 te Roeselare, Belg, 
voorzitter 

• Pascal Vanzieleghem, Hertsvelde 46/2, 8200 Sint-Andries, 05 12 1971 te Brugge, Belg 

  
Opgemaakt in 3 exemplaren te Oostkamp, 12 april 2010 

 
Handtekeningen 

 

 

 

 

 
Patrick Hoorelbeke Herman Van Colen Melissa De Meyere Pascal Vanzieleghem 
 
Bestuurder  Bestuurder  Bestuurder  Bestuurder 
Voorzitter  Secretaris  Penningmeester  

 

 

 


